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ผ้าไทย เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจำาชาติท่ีคนไทยภาคภูมิใจ ในการ

ส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทยต้องคู่ไปกับการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยในแต่ละท้องถ่ิน 

สำาหรับกล่องจากผ้าไทยในโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม นี้ ทำาจาก

ผ้าไทยได้ทกุประเภท ถอืเป็นการส่งเสรมิการใช้ผ้าไทยอย่างผ้าฝ้ายและผ้าไหม ซึง่เป็น

เอกลักษณ์วัฒนธรรมของภูมิปัญญาไทย มาจัดทำาเป็นผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

การทำาไม่ยุ่งยาก หาซื้อง่าย รูปแบบของกล่องสามารถดัดแปลงได้หลายรูปแบบ โดย

รูปแบบกล่องที่สอนในครั้งนี้ เป็นตัวอย่างแบบหนึ่งที่เลือกมาสอนในเวลาจำากัดซ่ึงใช้

เวลาในการทำาไม่นาน อย่างไรก็ตามหากสนใจทำารูปแบบอื่นๆสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม

ได้ ยินดีให้คำาแนะนำาแก่ผู้สนใจทุกท่าน 

กล่องจากผ้าไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวและ

ชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยนำาไปทำาจำาหน่ายได้ทุกเทศกาล หรือเป็นการ ลดรายจ่ายใน

ครวัเรือน เมือ่จัดทำาเพือ่ใช้ประโยชน์เป็นของขวญัของทีร่ะลกึ ในโอกาสต่าง ๆ  ได้ กล่อง

จากผ้าไทยที่ทำาด้วยความประณีต รู้จักเลือกใช้วัสดุอย่างเหมาะสมและคิดค้นรูปแบบ

ใหม่ ๆ อยู่เสมอ จะพัฒนาไปสู่การเป็นสินค้า OTOP ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ ของชาติ

ได้ต่อไป

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำานวยการ กองศิลป

วฒันธรรม ทีส่ละเวลาและให้เกยีรติมาเป็นวทิยากรในวนันี ้ทำาให้งานสำาเรจ็ลลุ่วงด้วยดี 

คำ�นำ�
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คว�มสำ�คัญของผ้�ไทย
ผ้าไทย ไม่ว่าจะผลิตจากฝ้ายหรือไหม นับเป็นภูมิปัญญาไทยที่ถ่ายทอด 

ความประณีตงดงามจากเส้นใยสู่ผืนผ้าอันทรงคุณค่ายิ่งทางวัฒนธรรม ลวดลายและ

สีสันงดงาม ทั้งโดยวิธีจก ขิด มัด ล้วง ฯลฯ ล้วนบ่งบอกถึงวิถีชีวิต ความคิดสร้างสรรค์

และความเจริญรุ่งเรืองของชาติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นผู้ริเริ่มเครื่องแต่งกาย

ประจำาชาติและส่งเสริมการทอผ้าไทย โดยทรงจัดต้ังมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เพื่อ

สนบัสนุนส่งเสริมอาชพีของราษฎรในท้องถิน่ต่าง ๆ  และดำารงรกัษาศลิปหตัถกรรมไทย

ให้เป็นที่นิยมของคนทั่วไป รวมถึงการฟื้นฟูวิธีการทอผ้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

ในอดีต การทอผ้าของไทยมักทออยู่ในครัวเรือนเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำาวัน 

สังคมไทยในชนบทถือว่า งานทอผ้าเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ทำาใน ยามว่างจากการทำาไร่ 

ทำานา ในขณะที่ผู้ชายทำาหูกและอุปกรณ์สำาหรับทอผ้า ผู้หญิงที่ทอผ้าได้แสดงให้เห็น

ถงึการเป็นแม่ศรีเรือนทีดี่ การทอผ้าจึงมอียูท่ัว่ไปในทกุภาคของประเทศ ผ้าไทยมคีวาม

สำาคัญนอกเหนือจากการใช้ในการดำารงชีวิต ดังนี้

๑. ผ้าไทยบ่งบอกถึงฐานะของผู้ใช ้ได้แก่ ผ้าที่ใช้ในราชสำานัก มีทั้งภูษาและ

ฉลองพระองค์พระมหากษัตริย์ ผ้านุ่งเครื่องยศของขุนนางและเช้ือพระวงศ์ เช่น 

ผ้าเยียรบับ ผ้าปูม ผ้าสมปัก ผ้าเขียนลายทอง ผ้าไทยที่สั่งทำาจากประเทศอินเดีย

ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย
โดย ผศ.ลักขณา  จาตกานนท์
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ตามแบบลายที่ส่งไป เช่น ผ้าพิมพ์ลายอย่าง ผ้าต่าง ๆเหล่านี้แสดงถึงฐานะของผู้ใช้

ในระดับสูง 

๒. ผ้าไทยแสดงถึงคณุค่าทีใ่ช้ส�าหรบังานบญุหรอืงานพธิกีารทางศาสนา เป็น

ความเชื่อ ความศรัทธา มีการเลือกใช้ประเภทของผ้าในพิธีกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะกับ

โอกาสและการใช้สอย เช่น ผ้าทำาตุง ผ้าคลุมศีรษะนาค ผ้าห่อคัมภีร์ ผู้ทอจะพิถีพิถัน

ในการทอผ้าทีใ่ช้เฉพาะเหล่านีเ้ป็นกรณพีเิศษ ซึง่ผูท้อเชือ่ว่าจะได้รบับญุกศุลเมือ่นำาผ้า

ที่ทำาขึ้นเองไปประกอบพิธีการทางศาสนา 

๓. ผ้าไทยแสดงถงึความเป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมประจ�าชาต ิเนือ่งจาก

ผ้าไทยบ่งบอกวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีของไทยโดยเฉพาะท้ังในเรื่องลวดลาย

และการใช้สีที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของ

ความเป็นไทย เช่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด เป็นต้น

๔. ผ้าไทยแสดงถึงชาติพันธุ์ วิถีชีวิต 

การแต่งกายแบบประเพณขีองกลุม่ชนเชือ้สาย

ไทยต่างๆ เช่น ไทยยวน (โยนก) ไทยพวน 

ไทยลื้อ ไทยใหญ่ เป็นต้น 

๕. ผ้าไทยสามารถสร้างอาชีพและราย

ได้ให้กับชาวชนบท เพราะการทอผ้าเป็น

กิจกรรมที่ชาวบ้านจัดทำาหลังการเก็บเกี่ยว ซ่ึงแต่เดิมการทอผ้าเป็นการทอที่ใช้ใน

ครัวเรอืน แต่ในปัจจุบนัผ้าไทยเป็นทีส่นใจแก่คนทัว่ไปทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ผ้าไทยจึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้กับชาวชนบทได้อีกทางหนึ่ง
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๖. ผ้าไทยสามารถน�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม ่

เนื่องจากความงดงามของผ้าไทย จึงมีการนำาผ้าไทยมาพัฒนาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

เพ่ือเพ่ิมประโยชน์ใช้สอยนอกเหนือจากการเป็นเครื่องนุ่งห่มโดยการนำาผ้าไทยมา

ออกแบบเพิ่มคุณค่าใช้เป็นผ้าที่ใช้ในบ้าน สำานักงาน โรงแรมต่าง ๆ  เช่น การนำาผ้าไทย

มาทำาโคมไฟ กรอบรูป ผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ หมอนอิง รวมถึงการนำาผ้าไทยมาทำา

เป็นของขวัญของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ ด้วย 

๗. ผ้าไทยให้คุณค่าเชิงเศรษฐกิจน�ารายได้เข้าประเทศ ปัจจุบันผ้าไทยได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาด เพื่อขยายบทบาทให้มีความ

สำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมากยิ่งขึ้นในด้านการผลิตมีการพัฒนาคุณภาพเส้นใย 

เส้นด้าย ลวดลาย สสัีน เทคนคิการย้อมและเทคนคิการทอ ทำาให้ผ้าไทยมคีณุภาพดแูล

รักษาง่าย มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค สามารถส่งจำาหน่าย

ยังต่างประเทศ นำารายได้เข้าประเทศเป็นจำานวนมากถือเป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจที่มี

ความสำาคัญต่อประเทศ นอกเหนือจากการให้คุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ทางสังคมและ

วัฒนธรรมของชาติไทยเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมา 

จะเหน็ได้ว่าผ้าไทยมคีวามสำาคัญผกูพนักบัวถิชีวีติของคนไทยมานาน ผ้าไทยให้

คณุค่าในด้านจติใจ สังคม ประเพณ ีวฒันธรรม และเป็นส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกจิของ

ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาตินับจนถึงทุกวันนี้ 
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ประเภทของผ้�ไทย
การจัดประเภทของผ้าไทย แบ่งได้ ๒ ประเภท คือ

๑. แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ในการทอ ได้แกฝ้าย ไหม และใยประดิษฐ์

๑.๑ ฝ้าย (Cotton) มาจากภาษาอาหรับที่เรียกว่า qutun แปลว่า ฝ้าย มี

กำาเนิดในประเทศแมกซิโกประมาณ ๕,๐๐๐ ปี ก่อนคริสตกาล ในทวีปเอเชีย มีการใช้

ผ้าฝ้ายในประเทศปากีสถาน ประมาณ ๓,๐๐๐ปีก่อนคริสตกาล สำาหรับประเทศไทย

พบหลกัฐานการใช้ผ้าฝ้ายทำาเครือ่งนุง่ห่มมาตัง้แต่สมยันครลงุ นครปา นครเงีย้ว แคว้น

น่านเจ้า ฝ้าย เป็นพืชไร่เศรษฐกิจ เพราะเป็นวัตถุดิบสำาคัญ ในการทอผ้า ใช้ทำาเครื่อง

นุ่งห่ม ต้นฝ้าย มีความทนทานต่อความแห้งแล้ง ชอบขึ้นในเขตอากาศร้อน แหล่งปลูก

ฝ้ายในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ ลพบุรี ปราจีนบุรี 

นครราชสีมา เพชรบุรีและกาญจนบุรี 

ผ ลผลิ ต ขอ งฝ ้ า ยที่ นำ า ม า ใ ช ้

ประโยชน์ คือ ดอกฝ้าย เปลือก เมล็ดฝ้าย

และเนื้อเมล็ดฝ้าย ฝ้ายส่วนที่เป็นเส้นใย 

เรียกว่า สมอฝ้าย ขนปุย สีขาวหรือสีตุ่น 

ใช ้ ในการทอผ ้า ทอพรมและใช ้ ใน

อุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ ทำาฟิล์ม

เอกซเรย์ ฯลฯ เปลือกเมล็ดฝ้ายใช้เป็น

ส่วนประกอบอาหารสตัว์ ทำาปุย๋ อตุสาหกรรมพลาสตกิและทำายางเทยีม ฯลฯ ส่วนเนือ้

เมล็ดฝ้าย ใช้สกัดนำ้ามันในการปรุงอาหาร ทำาเนยและยารักษาโรค ยาปราบศัตรูพืช 

นอกจากนี้ส่วนที่เป็นลำาต้น กิ่งก้าน กากที่เหลือกจาการสกัดนำ้ามันของเมล็ดยังใช้ผลิต

แผ่นวัสดุก่อสร้าง 

ชาวบ้านจะเริม่ปลกูฝ้ายหลงัเกบ็เกีย่วข้าวเสร็จ บางแห่งปลกูฝ้ายพร้อมกบัการ

ทำานา ชาวนาจะดำานาพร้อมกับการดูแลรักษาฝ้ายที่ปลูกไว้ช่วงท่ีเหมาะแก่ การปลูก

ฝ้ายคือ เดือนพฤษภาคม ฝ้ายจะใช้เวลา ๖ – ๗ เดือน ดอกฝ้ายที่ผสมเกสรแล้วจะ

เปลีย่นเป็นสมอฝ้าย เมือ่สมอฝ้ายแก่เต็มทีจ่ะแตกฟูเป็นปุยฝ้าย ในราวเดือนพฤศจกิายน 

หรือ ธันวาคม ถึงคราวที่สมอฝ้ายเก็บได้ ก็ต้องรีบเก็บก่อนที่จะร่วง ลงพื้น มิฉะนั้นเมื่อ

ปุยฝ้ายสัมผัสความสกปรกของพื้นดิน อาจจะทำาให้ฝ้ายเสียหรือต้องเสียเวลาเก็บ
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สิ่งสกปรกทิ้ง 

สมอฝ้ายที่แก่และแห้งจะมี เมล็ดฝ้ายติดอยู่ ต้องนำามาแยกเมล็ดออกโดยใช้

เครื่องมือที่เรียกว่า “อิ้ว” ซึ่งมีเฟืองกลม ๒ เฟือง หมุนด้วยมือพร้อมกับด้ามจับ ให้

ปุยฝ้ายลอดไม้ไปด้านหน้า เมล็ดฝ้ายจะหล่นอยู่ด้านหลัง 

จากนั้นนำาปุยฝ้ายมาดีดกับกับอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายคันธนู เพื่อให้ฝ้ายเป็น

เนื้อเดียวกันและมีเน้ือละเอียดจากนั้นนำามาปั่นกับระวิงเพื่อให้ได้เส้นฝ้ายเรียกว่า 

“การเข็นฝ้าย” นำาเส้นใยฝ้ายที่ได้มาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มต่อไป 

ฝ้ายเป็นเส้นใยธรรมชาติจากพืช ผ้าที่ทอจากฝ้ายจึงสวมใส่สบาย ไม่ร้อน 

สามารถถ่ายเทอากาศและดูดซับเหงื่อได้ดี ฝ้ายจึงเป็นวัตถุดิบที่สำาคัญในการผลิตผ้า

ไทยที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด ในปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการในการผลิต

เส้นใยจงึทำาให้มเีส้นใยทีด่คูล้ายผ้าฝ้าย แต่ผูบ้รโิภคกย็งัคงต้องการใช้ผ้าฝ้ายแท้ ดงันัน้

หากต้องการทดสอบเส้นใย สามารถทำาได้โดยการนำาเส้นใยไปเผาไฟ เมื่อเส้นใยฝ้าย

หรือผ้าฝ้ายเข้าใกล้เปลวไฟจะไม่หดหนีไฟ เมื่อใส่ในเปลวไฟ เส้นใยฝ้ายหรือผ้าฝ้ายที่

นำามาทดสอบ จะยังคงติดไฟอย่างต่อเนื่อง หลังการเผาไฟ เถ้ามีสีขาว กลิ่นคล้าย

กระดาษไหม้ไฟ ปุยของเถ้าเบา ถ้าเป่าจะฟุ้งกระจาย

๑.๒ ไหม(Silk) เป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากรังของตัวไหมซึ่งเป็นแมลงผีเสื้อ

ชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูล Bombycidae 

วงจรชีวิตที่สมบูรณ์ใช้เวลา ๔๕-๕๒ วัน 

เริ่มจากเมื่อผีเสื้อวางไข่(Egg)ใช้เวลาฟัก

จากไข่ ๑๐-๑๒ วันหรือใช้เวลามากน้อย

ต่างกนัตามแต่พันธ์ุของไหม จากนัน้กลาย

เป็นหนอนไหม(Larva) โดยกินใบหม่อน

เป็นอาหาร อยู่ได้๗ - ๘วัน ตัวหนอนจะ

ผลิตเส้นใยเพ่ือใช้ในการทำารังห่อหุ ้ม

ป้องกันตัวเอง โดยใช้เวลา ๒-๓ วันเปลี่ยนจากหนอนเป็นดักแด้(Pupa) จากน้ันอีก 

๑๐-๑๒ วัน จะลอกคราบและโตเต็มวัย หรือผีเสื้อ (Motn) จึงพร้อมวางไข่อีกครั้ง 

การเลี้ยงไหมเชื่อกันว่าอุบัติครั้งแรกในประเทศจีน ตัวไหมกินพืชได้หลายชนิด

แต่ชนิดกินใบหม่อนมีมากที่สุด ใบหม่อนจึงจะต้องมีความสดอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้การ
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เลี้ยงไหมจึงต้องควบคู่ไปกับการทำาสวน

หม่อน คุณสมบัติพิเศษของตัวไหม คือ 

ช่วงระยะที่เป็นดักแด้ จะสร้างรังไหมห่อ

หุ้มตัวเอง 

รังไหมที่ดีจะต้องมีความสมบูรณ์ 

รงัทีข่าด รังเป้ือน รงัขึน้รา รงับุบ รงัผดิรปู

ร่าง รงัแฝดเป็นรงัไหมทีไ่ม่สมบรูณ์ส่งผลต่อคุณภาพของ เส้นใยไหม เมือ่คัดรงัไหมแล้ว

จะต้องนำาไปอบแห้งคุณสมบัติเฉพาะของรังไหม คือ สามารถสาวดึงเส้นใยออกมาเป็น

เส้นเลก็ จากเปลอืกของรงัไหม โดยนำาไปต้มในนำา้สะอาดเพือ่ให้กาวไหมละลาย รงัไหม

เริ่มพองและอ่อนตัวทำาให้สามารถใช้ปลายไม้เกี่ยวเส้นใยออกมารวมกันหลาย ๆ เส้น 

การสาวเส้นไหมออกจากเปลือกนอกของรังโดยจะได้เส้นไหมจากเปลือกช้ันนอกของ 

รังไหม เรียกว่า “ไหมสาว” หรือ “ไหมเปลือก” มีลักษณะเส้นใหญ่และหยาบ มีปุ่มปม 

ส่วนไหมชั้นในมีขนาดเล็ก อ่อนนุ่มและมีความมันวาว เรียกว่า “เส้นไหมน้อย” 

ผู้สาวไหมต้องมีความชำานาญและมีเทคนิคที่ทำาให้เส้นไหมเกาะกันเป็นเส้นตามขนาด

ที่ต้องการ เส้นไหมที่ได้ไม่ขาดและมีคุณภาพดี

เส้นไหมที่สาวแล้วจะพันไขว้กันหลาย ๆ รอบแล้วพักไว้ก่อนนำาไปกรอ ตรวจดู

ปุ่มปมหรือตัดแต่งเส้นไหม จึงนำาเข้าเครื่องปั่นให้เส้นไหมแน่น จากนั้นจึงนำาไปรวมกัน

เป็นไจ เรียกว่า“ไหมดิบ”และต้องนำาไปชุบในนำ้า สบู่อ่อน สลัดเส้นไหมหลาย ๆ ครั้ง 

ผ่ึงลมให้แห้ง จงึนำาไปกรอเข้าหลอด แล้วจงึตีเกลยีวอีกประมาณ ๓๐๐ รอบต่อความยาว 

๑ เมตร ก่อนนำาไปนึง่หรอืลวกไม่ให้เกลยีวไหมหมุนกลบั แล้วนำาไปกรออกีครัง้เรยีกว่า 

การทำาเข็ด เป็นการทำาให้เกลียวอยู่ตัว 

การทดสอบเส้นไหม เมื่อนำาเส้นไหมเข้า

ใกล้เปลวไฟ เส้นไหมจะหด หนีไฟ เมื่อใส่ใน

เปลวไฟจะลุกติดไฟอย่างรวดเร็ว เปลวไฟมีสี

เหลือง เมื่อนำาออกจากเปลวไฟ ไฟจะดับ กลิ่น

คล้ายผมไหม้ไฟ เถ้าเป็นก้อนสีนำ้าตาลไหม้ เมื่อ

ใช้มือบีบจะเปราะแตกง่าย
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๑.๓ ใยประดิษฐ์ เป็นเส้นใยที่มีการพัฒนาเพ่ือตอบสนองการใช้งานให้มีการ

ผลิตเส้นใยใช้ในระบบอุตสาหกรรมมาก

ข้ึน ใยประดฐ์ิ ทีใ่ช้ในการผลติผ้าไทย ส่วน

ใหญ่ เป็นเส้นใยกึง่สังเคราะห์ ทีน่ยิมใช้คอื 

เซลลูโลสประดิษฐ์ เช่น เรยอง อาซิเทต 

เพราะเป็นเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติจาก

เศษฝ้ายและเนื้อไม้ เป็นวัตถุดิบเบื้องต้น

ในการผลิต ทำาให้คุณสมบัติของเส้นใยที่

ได้คล้ายกับเส้นใยฝ้าย

กระบวนการผลิตเส้นด้ายใยประดิษฐ์ในระบบอุตสาหกรรมทำาได้ง่ายกว่าการ

ทำาเส้นไหมหรือเส้นฝ้ายทีผ่ลติด้วยมอื เส้นด้ายใยประดิษฐ์หาซือ้ง่าย ราคาไม่แพง ทำาให้

ผูท้อผ้านิยมใช้ในการทอผ้าไทย นอกจากนี ้ยงัมกีารนำาเส้นใยประดษิฐ์มาผสมกบัเส้นใย

ธรรมชาติ เรียกว่าใยผสม เพื่อให้เส้นใยมีคุณสมบัติดีขึ้น เช่น เมื่อนำามาผสมกับฝ้าย 

ทำาให้ผ้าที่ทอจากใยผสมมีคุณสมบัติทนยับและมีความเหนียวเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ทอและ

ผู้ขายควรมีความรู้และแจ้งแก่ผู้ซื้อให้ทราบซึ่งผู้ซื้อก็จะยอมรับได้ 

ในการทดสอบเส้นใยประดิษฐ์ เมื่อนำาไปเข้าใกล้เปลวไฟ จะหดหนีไฟ เมื่อเข้า

ในเปลวไฟจะลุกติดไฟได้รวดเร็วกว่าฝ้ายและไหม เปลวไฟมีสีเหลือง เมื่อนำาออกจาก

เปลวไฟ ไฟยังคงลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง เถ้ามีสีนำ้าตาลถึงนำ้าตาลไหม้ กลิ่นเป็นสารเคมี 

เถ้าแขง็บบีไม่แตก ส่วนเส้นด้ายใยผสมจากฝ้าย เมือ่นำาไปเผาไฟ จะปรากฏผลของฝ้าย

และเส้นใยประดิษฐ์ 

๒. แบ่งตามกรรมวิธีการทอ ซึ่งทำาให้เกิดลวดลายบนผืนผ้า มี ๒ ประเภท คือ 

การทอผ้าพ้ืนและการทอผ้าลายรวมถึงการทอพิเศษที่ทำาให้เกิดลวดลาย สำานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดทำาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตั้งแต่ 

ปีพ.ศ.๒๕๔๖ – ปัจจุบัน สำาหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้มีมาตรฐานในการ

ผลิตเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดและสามารถ

จำาหน่ายได้มากย่ิงขึน้ โดยปัจจุบนัได้จัดทำาร่างมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม เฉพาะ

ประเภทผ้าทอไว้ไม่น้อยกว่า ๒๖ ร่าง อาท ิผ้าทอ ลายขดั ผ้าขิด ผ้าจก ผ้ามดัหมี ่เป็นต้น

๒.๑ การทอผ้าพื้น จะเป็นการทอลายขัดพื้นฐานที่เกิดจากเส้นด้าย ๒ ชุด คือ
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เส้นด้ายยนืและด้ายพุง่สเีดียวกันขดักนัไม่มี

ลวดลาย เช่น ผ้าฝ้ายพื้นเรียบ ผ้าไหมพื้น

เรียบ หรืออาจทอเส้นพุ่งหรือเส้นยืนสีต่าง

กันทำาให้เกิดสีเหลือบ ผ้าพื้นส่วนใหญ่เป็น

ผ้าท่ีใช้ในชีวิตประจำาวันซึ่งมีสีสันให้เลือก

มากทั้งการย้อมจากสีธรรมชาติและสี

สังเคราะห์ 

สำาหรับการย้อมผ้าไทยด้วยสีธรรมชาติ ในปัจจุบัน มีการพัฒนากรรมวิธีการ

ย้อมให้ สตีดิทน สีย้อมทีไ่ด้มคีวามสมำา่เสมอ สวยงาม มเีอกลกัษณ์ สธีรรมชาตทิีไ่ด้จาก

ส่วนของผล ใบ เปลอืกและรากสย้ีอมทีไ่ด้แตกต่างกนัตามชนดิและส่วนทีใ่ช้ เช่น สแีดง

จากครัง่ รากยอ รากของต้นเขม็ ดอกคำาฝอย ผลและใบคำาแสด มะไฟป่า สส้ีมจากดอก

กรรณิการ์ สีชมพูจากต้นฝาง สีนำ้าเงินจากต้นคราม สีดำาจากลูกมะเกลือ สีกากีจาก

เปลือกแก่นเพกา สีเขียวจากใบหูกวาง เปลือกไม้มะพูด เปลือกนนทรี สีเหลืองจาก

แก่นขนุน ขมิ้นชัน แก่นแข เป็นต้น 

การย้อมเส้นใยหรือผืนผ้าไทยด้วยสีสังเคราะห์หรือสีเคมี มีสีให้เลือกมาก 

สามารถนำาแต่ละสีมาผสมกันเพื่อให้ได้สีที่ต้องการและปรับความเข้มของสีได้สีเคมีมี

หลายประเภท เช่น สีแอสิด สีรีแอคทีฟ การย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์มีข้อดี คือ ติดสีได้

ดี ทนต่อการซักและแสงแดด สะดวกรวดเร็วในการย้อม ผ้าที่ได้มีสีสันสวยงามตาม

ลักษณะผ้าพื้นเมือง แต่มีข้อเสีย คือ นำ้าสีย้อมที่เหลือจากกระบวนการย้อมสีก่อให้เกิด

มลภาวะตอ่สิง่แวดลอ้ม เนื่องจากสีเคมปีระกอบด้วยโลหะหนักจำาพวก โครเมียม ดีบกุ

และตะกั่ว ซึ่งชาวบ้านเทนำ้าสีย้อมท่ีเหลือลงลำาธารสาธารณะ หรือไปรวมไว้ที่บ่อพัก

โดยไม่มกีารบำาบดัอย่างถกูวธิ ีนอกจากนัน้

ผู ้ย้อมยังละเลยเรื่องความปลอดภัยต่อ

สุขภาพของตัวเองและผู้ใกล้ชิด โดยไม่มี

การป้องกันการรับสารพิษจากสีย้อม ทั้ง

การสัมผัสโดยตรงและการสูดดมเน่ืองจาก

การย้อมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 

๑๐ ปี ทำาให้ปัญหาเหล่านีเ้ริม่ปรากฏผลใน
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ภายหลัง นอกจากนี้อาจมีปัญหาจากสารเคมีตกค้างในเนื้อผ้าทำาให้เป็นอันตรายต่อผู้

ใช้ได้

นอกจากนี้ยังมีการทำาลวดลายให้เกิดความงดงามบนผ้าไทย ด้วยวิธีการพิมพ์ 

การมัดย้อม การทำาผ้าบาติก เป็นต้น 

ผ้ามัดย้อม คือ ผ้าที่ใช้เทคนิคการทำาลวดลาย

โดยการมัดผ้าที่ทอสำาเร็จแล้ว ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 

มัด เย็บและใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ให้เป็นลวดลายตามที่

กำาหนด แล้วจึงนำาไปย้อมสี ผ้าที่ใช้ทำาผ้ามัดย้อม มีทั้ง

ผ้าที่ทำาจากใยธรรมชาติ เช่นผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าที่ทำา

จากใยประดิษฐ์ เช่น ผ้า เรยอน สีที่ใช้ในการย้อมผ้า

บาติก มีทั้งย้อมจากสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ 

กรรมวิธีการย้อม ทำาได้ ๒ วิธี คือ วิธีย้อมเย็นและวิธีย้อมร้อน 

ผ้าบาตกิ คอืผ้าทีใ่ช้เทคนคิการทำาลวดลายโดย

ใช้เทียนเขียน หรือพิมพ์ เส้นเทียนลงบนส่วนของผืน

ผ้าที่ไม่ต้องการให้ติดสีและระบายหรือย้อมสีในส่วนที่

ต้องการให้ตดิส ีการทำาผ้าบาติกทำาจากผ้าได้หลายชนดิ 

เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าลินนิ ผ้าป่าน ผ้าเรยอน กรรมวธิี

การทำาผ้าบาติก อาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น วิธีการย้อม

เย็น วิธีระบายสี วิธีพิมพ์บล็อก หรือใช้ทุกวิธีผสมกัน

ก็ได้ ผ้าบาติกที่ดี เส้นเทียนต้องคมชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลังของผ้า ลงสีสมำ่าเสมอ 

๒.๒ การทอผ้าลาย เกดิจากการทอผ้าลายขดัให้เกดิลวดลายโดยใช้ด้ายยนืและ

ด้ายพุ ่งต่างสีกันเกิดเป็นลวดลาย 

เช่น ผ้าลายทาง ผ้าขาวม้า ผ้าลาย

ตาราง ผ ้ าตาหมากรุกหรือใช ้

เส้นด้ายควบต่างสีทอสลับกัน เช่น 

ผ้าหางกระรอก หรือการทำาให้เกิด

ลวดลายจากการมั ด เส ้ นด ้ าย

ก่อนนำามาทอ เช่น ผ้ามดัหมี ่เป็นต้น
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ผ้ามัดหมี ่เกิดจากการมัดลวดลายเส้นพุ่ง หรือ

เส้นยนืด้วยเชอืกบริเวณทีไ่ม่ต้องการให้ติดส ีแล้วนำาไป

ย้อมสี เพ่ือให้เกิดสีสันและลวดลาย ตามที่ช่างทอ

กำาหนดไว้ เร่ิมจากการย้อมสอ่ีอนไปจนถงึสเีข้มเมือ่มดั

ครบลายแล้วนำาไปทอ ๒ ตะกอ หรือ ๓ ตะกอ ผ้ามัด

หมี่มีทั้งมัดหมี่ผ้าฝ้ายและมัดหมี่ผ้าไหม ทอกันมากใน

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เช่น จงัหวดัสรุนิทร์ นครราชสมีา ขอนแก่น บรุรีมัย์ ร้อยเอด็

และภาคกลาง เช่น ทีจ่งัหวดัลพบรุ ีชยันาท สำาหรบัผ้ามดัหมีด้่ายยนืจะมกีารทำาในบาง

จังหวัด เช่น ราชบุรี เพชรบุรี เชียงใหม่เป็นต้น 

นอกจากน้ีในการทอผ้าให้เกดิลวดลายมกีารใช้การทอพเิศษให้เป็นลายผ้าทีเ่กดิ

จากการยกตะกอที่ต่างจากลายขัดธรรมดา เกิดเป็นลวดลายต่าง ๆ เช่น ผ้าขิด หรือ

ลายผ้าที่เกิดจากการใช้การเพิ่มเส้นด้ายพิเศษ เช่น ผ้ายก ผ้าจก ผ้าแพรวา ผ้าลายนำ้า

ไหล เป็นต้น การทอผ้าลายน้ันลวดลายทีเ่กดิข้ึน ผูท้อมกัจนิตนาการจากสภาพแวดล้อม 

เช่น ใบไม้ ดอกไม้ สัตว์ และคน รวมไปถึงประเพณีทางศาสนา เช่น รูปวัด รูปปราสาท 

ซึ่งลักษณะของผ้าที่เกิดจากการทอพิเศษแต่ละชนิด พออธิบายได้ดังนี้

ผ้าขดิ เป็นผ้าทีท่อให้เกดิลวดลาย ด้วยกรรมวธิี

การใช้แผ่นไม้เล็ก ๆ สอดไปตามเส้นด้ายยืนจากริมผ้า 

ด้านหนึ่งไปริมผ้าอีกด้านหนึ่งเพื่อกำาหนดลาย จากนั้น

สอดกระสวยเส้นพุ่งตามแนวเส้นยืนที่ขัดไว้จนครบ 

ทุกแถว เกิดเป็นลวดลายตลอดหน้ากว้างของผืนผ้า 

ด้ายพุ่งที่สอดเข้าไป ให้เกิดลวดลายขิดในแต่ละแถว

จะเป็นสีเดียวกัน ผ้าขิด ทอกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมทำาหมอน 

ผ้าคลุมไหล่ ผ้าตัดชุดสตรีและบุรุษ บางแห่งมีการทอขิดผสมจกเช่น ผ้าบ้านไร่ จังหวัด

อุทัยธานี ทำาให้เกิดลวดลายและสีสัน มากกว่าขิดธรรมดา 

ผ้ายก มาจากลักษณะการทอเส้นด้ายที่มี

เทคนิคการทอคล้ายกับผ้าขิด โดยการยกตะกอเพ่ิม

ลวดลายในเน้ือผ้าให้มลีวดลายนนูบนผนืผ้า การยกจะ

ใช้เส้นไหมหรือดิ้นสีต่าง ๆ ทำาให้ผ้า มีลักษณะพิเศษ 
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ผ้ายกที่ทอขึ้นแต่ละผืนจะยกเฉพาะเชิงซิ่น หรือยกลายตลอดทั้งผืนพร้อมตีนซิ่น 

หรือทอเป็นผ้าซิ่นที่มีการทอยกหน้านางก็ได้ 

ผ้าจก การทอจกเป็นการทอที่ใช้ขนเม่น ไม้ 

หรือนิ้วมือ ควักหรือจกเส้นด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปขัดกับ

เส้นด้ายยืน เพ่ือทำาให้เกิดลวดลายและสีสันเฉพาะที่

เป็นช่วงๆ ต่างกับผ้าขิดคือ ผ้าขิดจะมีด้ายพุ่งสีเดียว

ตลอดทัง้แถว การทอผ้าจกใช้เวลานานมากและมกัทำา

เป็นผ้าหน้าแคบเพื่อต่อกับตัวซิ่น เรียก ซิ่นตีนจก ผ้า

จกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี ทอกันมากในภาคเหนือ 

เช่น ทีอ่ำาเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ อำาเภอลอง จงัหวดัแพร่ อำาเภอหาดเสีย้ว จงัหวดั

สุโขทัย และภาคกลางที่จังหวัดราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี อุทัยธานี เป็นต้น

ผ้าแพรวา จัดเป็นผ้าทอมืออีกประเภทหนึ่งที่

ลวดลายเกิดจากการใช้เทคนคิจกผสมขดิได้ผ้าทีม่สีสีนั

งดงาม มีทั้งชนิดหลากสีสันและสีเดียวกันทั้งผืน 

จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตผ้าแพรวาคือ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เดมิผ้าแพรวาจัดทำาขึน้ เพือ่ใช้สอยในครวัเรอืน มคีวาม

กว้าง ๕ – ๖ เซนติเมตร ความยาวขนาดหนึ่งวาของผู้

ทอพอดี จึงนิยมเรียกว่า ผ้าแพรวา ผู้หญิงที่มีความ

สามารถจะแสดงถงึฝีมอืการทอ เพือ่ห่มเป็นสไบทบัเสือ้ ส่วนผูช้ายนำาไปคาดเอวและมี

ไว้ประจำา ตัวสำาหรับตกแต่งไปงานบุญหรืองานประเพณีสำาคัญ 

ผ้าลายนำ้าไหล มีทั้งที่เป็นลวดลายทั้งผืนและ

ชนิดผ้าพื้นสีเดียวและมีลวดลายประกอบที่ชายผ้า ใช้

เทคนิค การทอแบบลายขัดธรรมดา แต่ทอด้ายพุ่ง

หลายสีย้อนกลับไปมาเป็นช่วง ๆ โดยมีการเกาะเกี่ยว

ระหว่างเส้นพุ่งแต่ละช่วง เกิดเป็นลวดลายพลิ้วไปมา

เหมือนสายนำ้า ชาวจังหวัดน่าน เรียก เทคนิควิธีนี้ว่า 

“ล้วง” ชาวเชียงของในจังหวัดเชียงราย เรียกเทคนิค

วิธีนี้ว่า “เกาะ”
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ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์จ�กผ้�ไทย
ผ้าไทย ถอืเป็นงานหตัถศลิป์จากฝีมอืคนไทย เป็นมรดกทางด้าน ภมูปัิญญาและ

แสดงถงึความละเอยีดอ่อนของผูท้อ ผ้าไทยเป็นผลติภณัฑ์ท่ีมคีณุค่าของท้องถิน่ต่าง ๆ  

ได้รบัการส่งเสรมิและพฒันาในทกุด้านเพ่ือให้เป็นสนิค้าหนึง่ตำาบลหนึง่ผลติภณัฑ์ ทำาให้

ชุมชนมีรายได้ที่แน่นอนและทำาให้ท้องถิ่นเหล่านั้นเป็นที่รู ้จัก บางแห่งกลายเป็น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ดังนั้นจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยในรูปแบบ

หลากหลาย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับกระบวนการค้นคว้าและออกแบบ 

จึงทำาให้ผ้าไทยมีการนำาไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์มากขึ้น

ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำารายได้ให้กับชาวชนบท การ

ออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป็นที่รู ้จักกันอย่างแพร่หลาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใช้ผ้าทอของไทย

มาตกแต่ง ส่ิงที่ต้องคำานึงถึงคือประโยชน์ในการใช้งานรวมไปถึงความปลอดภัยและ

ความสวยงามซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญของการออกแบบ ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการโดยตรง ดังนั้นในการออกแบบและ

พฒันาผลิตภณัฑ์จากผ้าไทยจำาเป็นต้องคำานงึถงึปัจจยัหลายประการ ซึง่แตกต่างกนัไป

ตามลักษณะและความซับซ้อนของสิ่งๆนั้น ซึ่งได้แก่ รูปทรงของตัวผลิตภัณฑ์ ลายผ้า 



โครงการการจัดการความรู้ กองศลิปวัฒนธรรม14

เนือ้ผ้า สแีละวสัดทุีน่ำามาประกอบ เป็นต้น ปัญหาสำาคัญในด้านการออกแบบและพฒันา

ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คือ การกำาหนดความสมดุลระหว่างการใช้งาน จึงจำาเป็นต้องยึดถือ

ความต้องการของผูใ้ช้เป็นหลกั ในกรณีทีก่ารออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ในด้านการ

ใช้ผลิตภัณฑ์ โดยในระหว่างที่ดำาเนินการผลิต ผู ้ผลิตต้องมีความชำานาญและมี

ประสบการณ์พอสมควร จึงจะได้งานที่มีความสมบูรณ์สวยงาม 

นอกจากนี้ ยังพบว่าการนำาเอาคุณสมบัติที่ดีของผ้าไทยซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมือง

ที่มีคุณสมบัติทางด้านความงาม เป็นภูมิปัญญาทางด้านศิลปหัตถกรรมของคนไทยมา

ประยุกต์ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ เป็นทางเลือกใหม่สำาหรับผู้สนใจทั่วไป 

ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เป็นที่นิยม เป็นผลิตภัณฑ์มีความหมายและ

บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผ้าทอผ้าของไทยให้

แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนและวิธีการทอผ้าไทยท้ังผ้าฝ้ายและผ้าไหมเป็น งาน

หัตถกรรมที่แสดงเอกลักษณ์ ท้องถิ่น รวมถึงวัฒนธรรมของกลุ่มชนได้เป็นอย่างดี 

นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมยังแหล่งจำาหน่ายภายในหมู่บ้าน หรือไปท่ีศูนย์

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนจะให้ความสนใจและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย

อยู่เสมอและสินค้าเหล่านี้ จะทำาให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนมีความระลึกถึง

สถานที่นั้น โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่ายจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่เน้นการใช้สอย 

เช่น ผ้าทอ ผ้าขาวม้า ย่าม ผ้าสไบ เป็นต้น 

สำาหรับการทำาผลิตภัณฑ์ประเภทกล่องจากผ้าไทย เป็นการส่งเสริมการใช้

ผ้าไทยอย่างผ้าฝ้ายและผ้าไหม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของภูมิปัญญาไทยมา

จัดทำาเป็นผลิตภณัฑ์ เช่น การทำากล่องเครือ่งประดบัจากผ้าทอมอืย้อมสธีรรมชาต ิเป็น

อีกแนวทางหน่ึงในการส่งเสรมิและพฒันาผลติภณัฑ์จากผ้าไทยให้สามารถทำาจำาหน่าย

เป็นสินค้าในท้องถิ่นและชุมชนที่ผลิตผ้าทอ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ผ้าไทยมีความสำาคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย นอกจากใช้

นุ่งห่มแล้ว ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นด้วยการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า

ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ  ควรออกแบบให้สนองต่อความต้องการ การใช้สอย

และความงามทางศลิปะ เพือ่พฒันาคุณภาพผลติภณัฑ์ให้ได้มาตรฐานทีด่ ีขณะเดยีวกัน

ก็จะต้องคำานึงถึงคุณสมบัติของวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเหลือ

น้อยลงและมีอยู่อย่างจำากัด ในการพัฒนานี้ต้องทำาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์การทอผ้า
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แบบดั้งเดิมให้คงอยู่เป็นวัฒนธรรมประจำาท้องถิ่นนั้น ๆ ไว้ด้วยเพื่อให้ ผ้าไทยดำารงอยู่

คู่กับคนไทยสืบไป 
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๑. ผ้าไทย (ทั้งผ้าลายและผ้าพื้น ให้สีเข้า

กัน)

๒. กระดาษหลังรูป เบอร์ ๒๔

๓. ฟองนำ้า ขนาดหนา ๒, ๔ มม. 

๔. กระดาษขาว เทา 

๕. ผ้าเช็ดมือ

๖. ดินสอ

๗. คัตเตอร์

๘. ไม้ปาดกาว

๙. กรรไกร

๑๐. ไม้บรรทัด

๑๑. กาว

๑๒. วัสดุตกแต่ง เช่น ลูกปัด พู่ ริบบิ้น

๑๓. แผ่นรองตัด

วัสดุอุปกรณ์
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วิธีทำ�

๑๓.๓ ซม.

๕.๔ ซม.

๑๑.๒ ซม.

๕.๔ ซม.

๑๓.๓ ซม.

๑๐.๗ ซม.

๑๓.๓ ซม.

๑๐.๗ ซม.

ก้นกล่อง

๑ ชิ้น

ฟองนำ้า

๑ ชิ้น

ข้างกล่อง

๒ ชิ้น

ข้างกล่อง

๒ ชิ้น

๑. ตัดกระดาษหลังรูปเบอร์ ๒๔ สำาหรับ

ทำาตัวกล่อง

 ขนาด ๑๓.๓ x ๑๐.๗ ซม.๑ ชิ้น  

(ก้นกล่อง)

 ขนาด ๑๓.๓ x ๕.๔ ซม. ๒ ชิ้น  

(ด้านข้างกล่องแนวยาว)

 ขนาด ๑๑.๒ x ๕.๔ ซม. ๒ ชิ้น 

 (ด้านข้างกล่องแนวกว้าง)

๒. ตัดฟองนำ้าขนาดหนา ๒ มม. 

 กว้าง x ยาว ๑๓.๓ x ๑๐.๗ ซม.
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๓. ตัดผ้าพื้น ขนาดใหญ่กว่ากระดาษ ก้น

กล่อง เพิ่มโดยรอบ ๑ ซม. ตัดมุมผ้า

ทั้ง ๔ ด้าน

๔. นำาฟองนำ้าท่ีตัด มาวางซ้อนท่ีผ้าพื้น 

และนำากระดาษมาวางทับฟองนำ้า ให้

ตรงกัน

๔.๑ ทากาวโดยรอบกระดาษ ทั้ง ๔ ด้าน

๔.๒ พับผ้าแต่ละด้าน หุ้มขอบกระดาษให้

ครบทั้ง ๔ ด้าน ให้เรียบร้อย 

  (ชิ้นนี้เป็นกระดาษก้นกล่อง)
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๕. ทากาวทีข่อบก้นกล่องทีหุ่ม้ผ้าแล้ว ใน

ข้อ ๔ ทีด้่านความยาว ๒ ด้าน จากนัน้ 

นำากระดาษด้านข้างกล่องแนวยาว 

ขนาด ๑๓.๓ x ๕.๔ ซม. ๒ ช้ิน ประกบ

ขอบที่ทากาวไว้

๖. ทากาวที่ขอบด้านความกว้างทั้งหมด 

จากนั้นนำากระดาษด้านข้างกล่อง

แนวกว้าง ขนาด ๑๑.๒ x ๕.๔ ซม. 

ประกบท้ัง ๒ ข้าง จะได้เป็นรูปทรง

กล่อง

๗. วัดขนาดของกล่องทุกด้านเพื่อตัด

กระดาษให้เท่ากับขนาดของกล่องที่

ประกอบแล้ว ๒ ช้ินสำาหรบัทำาฝากล่อง

ด้านใน ด้านนอก (ในการทำาครั้งนี้ คือ

ขนาด ๑๑.๓x๑๓.๘ ซม.)
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๘. ตัดผ้าพื้น ขนาดใหญ่กว่ากระดาษ 

ฝากล่องโดยรอบ ด้านละ ๑ ซม. และ

ตัดมุมผ้า ทั้ง ๔ ด้าน

๙. นำากระดาษ ฝากล่อง มาทากาวให้ทั่ว 

จากนั้นนำาผ้ามาปิดทับกระดาษที่ทา

กาวไว้ ใช้มอืรดีให้เรยีบ พกัไว้ เป็นฝาก

ล่องด้านใน

๑๐. ตัดฟองนำ้า ขนาดหนา ๔ มม. ขนาด

เท่ากับกระดาษฝากล่อง

๑๑. ตัดผ้า ขนาดกว้าง ใหญ่กว่าฝากล่อง 

โดยรอบ ด้านละ ๑ ซม. จากนั้น 

นำาฟองนำ้า วางบนกระดาษ ยึดด้วย

กาวเล็กน้อย นำาไปวางบนผ้าฝากล่อง

ที่ตัดไว้
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๑๒. ทากาวรอบขอบกระดาษ พบัรมิผ้าหุม้

ให้เรียบร้อย ทั้ง ๔ ด้าน เป็นฝากล่อง

ด้านนอก

๑๓. ตัดผ้าพืน้ ขนาด ๑๐ x ๑๘ ซม. จากนัน้ 

ทากาวที่ด้านนอกกล่องทีละด้าน 

นำาผ้าท่ีตัดไว้ หุ ้มปิด ท้ัง ๓ ด้าน 

ของตัวกล่อง

๑๔. ทากาวท่ีขอบกล่องด้านใน พับผ้าหุ้ม

ปิดให้เรียบร้อย
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๑๕. ตัดกระดาษขาวเทา 

 ขนาด ๔.๓ x ๔๘ ซม.

๑๖. ตัดผ้าพื้น ขนาด ๕.๕ x ๕๐ ซม. 

จากนั้นทากาวที่กระดาษขาวเทา 

ปิดลงบนผ้าทีต่ดัไว้ ทากาวทีข่อบ และ

หุ้มให้เรียบร้อย ทั้ง ๔ ด้าน พักไว้

๑๗. ตัดผ้า ขนาด ๓ x ๑๔.๕ ซม. ๑ ชิ้น 

พับริมทั้ง ๒ ด้าน นำาไปติดที่กล่อง

ด้านใน ที่ไม่ได้หุ้มผ้า แล้วทากาวหุ้ม

ขอบให้เรียบร้อย

๔๘ ซม.

๔.๓ ซม.
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๑๙. ตัดกระดาษขาวเทา ขนาด ๑๑ x 

๑๓.๔ ซม. สำาหรับทำาก้นกล่องด้าน

นอก จากนั้นทากาวที่ขอบกระดาษ 

ทั้ง ๔ ด้าน หุ้มผ้าปิดให้เรียบร้อย ทั้ง 

๔ ด้าน พักไว้

๑๘. ทากาวด ้านในกล่อง นำาผ ้าที่หุ ้ม

กระดาษขาวเทาในข้อ ๑๖  มาตดิด้าน

ในกล่องให้เรียบร้อยทั้ง ๔ ด้าน
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๒๐. ตัดผ้าขนาด ๙.๕ x ๑๕.๕ ซม. ๑ ชิ้น 

พับริมทั้ง ๒ ด้าน นำาไปติดที่ฝากล่อง

ด้านใน(ชิ้นที่ไม่มีฟองนำ้า) พักไว้

๒๒. นำาไปติดกับฝากล่องด้านใน  

(ในข้อที่ ๒๐) รอให้กาวแห้ง

๒๑. ร้อยลูกปัด นำามาตกแต่ง หรือใช้การ

ตกแต่งด้วยพู ่ ,ริบบ้ิน ท่ีฝากล่อง 

จากนั้นทากาวที่ฝากล่อง
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๒๓. นำาชิ้นฝากล่องในข้อท่ี ๒๒ ไปติดกับ

ตัวกล่องด้านที่ไม่มีผ้าให้เรียบ

๒๔. ทากาวทีก่ระดาษก้นกล่องจากข้อ ๑๙ 

ปิดที่ก้นกล่องด้านนอกให้เรียบร้อย 

จะได้กล่องที่สวยงามตามแบบที่

กำาหนดไว้
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